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Sant Pere de Ribes

-Moció que presenten els regidors no adscrits, Sr. Xavier Pascual i Soriano i el
Sr. Jaume Torras i Roca en favor del coneixement.
Els regidors no adscrits, Xavier Pascual i Soriano i Jaume Torras i Roca, presenten al
plenari de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per la seva aprovació, si s’escau, la
Moció en favor del coneixement.
Sant Pere de Ribes és un municipi amb història, com ens ho testifica el Castell
mil·lenari, les cases dels Indians o el naixement del nucli de Les Roquetes a la segona
meitat del segle XX, per citar alguns exemples que tota la ciutadania hauria de
conèixer bé.
Sant Pere de Ribes també és un municipi amb moltes tradicions, com les que podem
gaudir en temps de Festa Major o de Nadal, tradicions totes elles que són patrimoni de
tota la ciutadania.
És evident alhora que Sant Pere de Ribes és un municipi amb un extens i divers
entorn natural, forestal i agrícola, en bona part protegit, atès que és espai PEIN i que
cal conèixer, mantenir, gaudir i protegir.
Però la realitat, de vegades, ens diu que una part important dels veïns i veïnes del
municipi no coneixen aquest patrimoni històric i natural, o bé no coneixen com s’ha
conformat i desenvolupat aquest municipi tant divers.
Els regidors no adscrits, Xavier Pascual i Soriano i Jaume Torras i Roca, tenim el ple
convenciment que aquest coneixement és important per fer créixer l’estima per al seu
municipi dels veïns i veïnes i arrelar més la seva població des del coneixement i la
cultura. Una estima que pot fer incrementar encara més l’admiració i la participació en
actes culturals, en les festes tradicionals i en el respecte per l’entorn natural del
municipi. Una estima que pot provocar un interès en fer propostes per desenvolupar
activitat econòmica en el sector del coneixement. I, atès que durant aquest any 2021,
el Castell finalment obrirà al públic les seves portes com, tanmateix, ho farà el centre
d’interpretació dels indians i el rehabilitat o, millor dit, reconstruït teatre, així com que
s’ha d’elaborar un catàleg d’arbres singulars, i n’està en procés un de camins i un altre
de masies, creiem que és el moment per proposar que s’imparteixi, en els dos darrers
cursos de primària i secundària, l’assignatura Sant Pere de Ribes en tots els centres
escolars del municipi i així facilitar aquest coneixement a les noves generacions.
Amb esperit republicà, creiem que aquesta assignatura hauria de combinar les
explicacions a classe (amb una dedicació d’un mínim d’hores lectives anuals al
currículum escolar a l’àrea de les Ciències Socials), les visites guiades a l’extens i ric
patrimoni històric del municipi i els treballs de recerca acadèmics pertinents.
Tanmateix, aquesta assignatura hauria de comportar l’elaboració de material de
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suport, tant digital com físic, tant al web municipal com als carrers, com en format de
llibre o edicions diverses així com d’altres elements. Un material que hauria de ser
elaborat per actors de la societat civil, professionals i empreses del municipi. L’objectiu
és clar: La integració social i cultural a partir de la societat del coneixement i de
l’educació.
Dit això, proposem l’adopció dels següents acords:
1- Fer l’encàrrec a la Regidoria d’Educació d’elaborar el programa per impartir
l’assignatura de Sant Pere de Ribes, a ser possible, com a molt tard, en el curs
2022/23
2- Notificar aquest acord a tots els centres escolars del municipi i a les APMAS
per tal d’implicar-los en el projecte.
El regidor, Sr. Xavier Pascual Soriano defensa la moció.
Es produeix un debat i es sotmet la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda
aprovar-la per vint vots a favor: Dotze del PSC-CP, cinc de Construïm, dos dels
regidors no adscrits i un de ciutadans. S’absté el regidor de Fem Poble.
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